
Pós-Graduação 

Pediatria 

A pediatria é a especialidade médica dedicada ao cuidado da saúde de crianças, pré-

adolescentes e adolescentes - geralmente até a idade dos 18 anos. 

Além dos cuidados com a saúde, os médicos profissionais que atuam na pediatria também têm 

papel fundamental no suporte ao aleitamento materno, na adesão às campanhas de 

vacinação, na prevenção de acidentes, na prevenção à obesidade e aos sintomas da violência, 

bem como na defesa de ações de orgãos regulamentadores com foco na população pediátrica. 

Assim, o curso de Pós-Graduação lato sensu em Pediatria da Faculdade Verbo Educacional, 

devidamente reconhecido pelo MEC, conforme a Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 

2007, foi idealizado visando propiciar conhecimento aprofundado da Pediatria aos 

participantes, capacitando-os conhecer os interesses e habilidades das diferentes faixas etárias 

para prevenir, tratar e orientar o paciente na busca de práticas de vida saudável. 

Objetivo 

O curso tem como objetivo oferecer aos médicos conhecimentos que os possibilitem a atuar 

na área da Pediatria em suas diversas manifestações, não somente da saúde infantil, mas 

também auxílio para a família da criança, seja relacionado aos aspectos curativos ou 

preventivos e de pesquisa. 

Além disso, ao concluir o curso de pós-graduação lato sensu em Pediatria da Faculdade Verbo 

Educacional, o profissional estará qualificado e apto para atuar na área, atuar em unidades de 

emergência pediátrica, hospitais, desenvolver pesquisas institucionais na área da Pediatria, 

lecionar em instituições de ensino superior, dentre outras possibilidades. 

A Faculdade Verbo Educacional conta com professores e preceptores especialistas, mestres e 

doutores, com reconhecida capacidade técnico-profissional e experiência em áreas específicas 

do curso. 

Público de Interesse 

Graduados em medicina com CRM ativo, que atua em ou desejam atuar na área da Pediatria. 

Cronograma 

Aulas disponíveis na plataforma online para visualização em qualquer horário. Na opção de 

curso presencial, encontros mensais aos sábados e domingos, das 8h30min às 19h30min. 

Curso de até 24 meses de duração. 

Organização Curricular 

 Metodologia da Pesquisa Científica e Docência no Ensino Superior 

 Urgência e Emergência 

 Alergia e imunologia pediátrica 

 Cardiologia Pediátrica 

 Endocrinopediatria 

 Pneumologia Pediátrica 



 Nutrologia Pediátrica 

 Gastropediatria 

 Imunopediatria 

 Neonatologia I 

 Neonatologia II 

 Neurologia 

 Reumatologia 

 Ortopedia 

 Otorrinolaringologia Pediátrica 

 Nutrologia pediátrica 

 Onco-hematologia 


